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درجة ممارسة القيـادة األخالقيـة ملديـري املـدارس احلكومية مبحافظة الداخلية 

 بسلطنة عمان وعالقتها بالعدالة التنظيمية من وجهة نـظر املعلمني

 إعداد
 اهلل بن ناصر العلوية عبدبنت  خديجة

 عايطة. عبد العزيز المد

 ملخص:ال

القيادة االخالقية لمديري المـدارس  ةـممارسالتعرف على درجـة هدفت هذه الدراسة 
الحكـومية بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان وعالقة تلك الممـارسة بالعـدالة التنظيمية 

ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي  من وجهة نظر المعلمين،
( فقرة 25ن من )تكو   لقيادة األخالقيةل مت الباحثة بإعداد مقياس  قا ، حيثاالرتباطي

( فقرة 18) ن منوتكو   عدالة التنظيميةلل مجاالت رئيسة، ومقياس   خمسةموزعة على 
، وبعد التحقق من صدقهما وثباتهما، تم تطبيقهما ةرئيس ثالثة مجاالتموزعة على 

النتائج  أظهرت ، حيثالمعلمين ( من699)على أفراد عينة الدراسة والبالغ عددهم 
القيادة األخالقية لمديري المدارس  ممارسةدرجة  نأليها الدراسة إالتي توصلت 

ت درجة كانو  ،بدرجة كبيرة تكان الحكومية بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان قد
وضحت نتائج أ كما، اكبيرًة أيضً فراد عينة الدراسة ألدى ممارسة العدالة التنظيمية 

العدالة التنظيمية في  ت بالتنبؤقد اسهممحاور القيادة األخالقية جميعها ن أة الدراس
وفي ضوء نتائج الدراسة تم تقديم مجموعة من التوصيات ما عدا محور الثقة. 

والمقترحات التى تساعد على تحسين ممارسة القيادة األخالقية وتحقيق العدالة 
 ة.يلخاالتنظيمية بالمدارس الحكومية بمحافظة الد
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The degree of practicing moral leadership for public 

school principals in the Governorate of Al Dakhiliya in 

the Sultanate of Oman and its relation to organizational 

justice from teachers’ perspectives 
Khadija bint Abdullah bin Nasser Al-Alawiya 

Dr. Dawoud AlMa'aitah 

The study aims to identify the degree of government 

school principals’ practice of ethical leadership in AA 

Dakhiliya Governorate and its relation to organizational 

justice from teachers’ perspectives. To achieve the 

objectives of the study, the descriptive and correlational 

approach is used. The researcher prepared an ethical 

leadership scale consisting of 25 paragraphs distributed 

over five main areas and an organizational justice scale 

consisting of 18 paragraphs distributed over three main 

areas.  

After verifying their validity and stability, the scales have 
been applied to the study sample members consisting of 699 
teachers. The results of the study showed that the degree of 
practicing ethical leadership for public school principals in 
Al Dakhiliya Governorate in the Sultanate of Oman was to 

a large degree, and the degree of organizational justice 
practice among the study sample individuals was also large, 
and the results of the study indicated that all axes of moral 
leadership contributed to predicting organizational justice 

Except for the axis of trust. In light of the results of the 
study, a set of recommendations and proposals were 

presented that help improve the practice of moral 
leadership and achieve organizational justice in government 

schools in Dakhiliya Governorate.
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درجة ممارسة القيـادة األخالقيـة ملديـري املـدارس احلكومية مبحافظة الداخلية 
 بسلطنة عمان وعالقتها بالعدالة التنظيمية من وجهة نـظر املعلمني

 إعداد
 . عبد العزيز المعايطةد -اهلل بن ناصر العلوية عبدبنت  خديجة

 املـقدمــة
ـــدم التكنولـــوجي، والتســـار  العلمـــ        ـــد األخيـــر أدى إلـــى إن التق ـــي فـــي العق ي الهائ

االهتمام الكبير بتطوير المؤسسات التعليميـة، وذلـك مـن خـالي تطـوير أنمـاط وأ ـكاي 
إذ إن هــــذه القيــــادات تقــــ  علــــى عاتقهــــا المســــؤولية التامــــة لنجــــا   القيــــادة التربويــــة،

المؤسســة أو ف ــلها، ونالحــظ تنــافس المؤسســات فــي عمليــة إعــداد وتــدري  القيــادات 
 تربوية؛ لتصبح أكثر كفاءة في االرتقاء بمستوى األداء. ال

وعمليــة البنــاء التعليمــي والتربـــوي التــي تقــوم بهــا الدولــة لهــا أهميــة فــي بنـــاء  
قيـــادات إداريـــة رائــدة، فــي الكفــاءة العلميــة والتربويــة وقــوة ال خصـيـــة، كمــا أنهــا تتميــز 

للوطــــن، والتضحــــية مـــن أجلـــ ،  بحســن الخــــلق، وصـــحة التفكيـــر، والمحبـــة، واالنــــتماء
ا يكــون علــى درايــة كاملــة بواجباتـــ  ويتحمـــي مسؤولياتـــ  الحاضــرة واالعتـــزاز بــ ، وأيًضــ

القيـــادة علـــى وفـــق التعريـــف ارداري الـــذي طرحـــ  ف(. 2018والمستقبلــــية و )حمـــدي، 
( هــي القــدرة علــى التــاثير فــي العـاملين مــن أجــي تحقيــق األهــداف، وهــي 2012نجـم )
الغـر  واالتجـاه، ثـم وحـدة العمـي الـذي يـتم بالقـدوة واالقنـا ، بمـا يحقـق الهـدف وحدة 

 األساسي وهو مصلحة المؤسسة والعاملين.
غيـــر كافيــة، بــي يجـــ  وحــدها ســمات ومهـــارات القيــادة ارداريــة  تعتبــركمــا 

دمجهــا بالسمـــات والســـلوك األخالقــي، والســمات بصــورة منفــردة ال تــؤدي إلــى صنـــاعة 
ـاي، وأن امـتالك القائـــد لهـذه السمـــات يحقــق نتــائج مرغوبــة فـي مؤسســت ، كمــا قائــد فع ــ

 ،بنــــاء األخالقـــي الموجـــ  )جـــاد الـــر أن  الســــمات األخالقيـــة، تـــؤثر فــــي التاســــيس وال
2010.) 

والقادة في عمـومهم، لهـم دور كبيـر فـي ن ــر وترسيــي أخالقيــات العمــي فـي 
خ تنظيــــمي م ـــج  للعمـــي، كمـــا أن القـــدوة نفـــوس المرؤوســـين، مـــن خـــالي إيجـــاد منـــا
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لنفسـ ، قبـي أن ينتظـر محاسـبة  افـي عملـ ، ومراقًبـ اتتحقق عنـدما يكـون القائـد مخلًصـ
 Tenutoويتنــــور  Gardinerوقـــد أ ــــار جارضـــين (.2018اآلخـــرين لـــ  )حســــنين، 

( في دراست  إلى أن القيادة األخالقيـة تـؤدي إلـى اتخـاذ قـرارات أخالقيـة مبنيـة 2015)
 ى أسس علمية سليمة، تؤدي إلى التطوير المؤسسي المنظم للمدارس.عل

وبالتـــالي فالقيـــادة األخالقيـــة ليســـت مجـــرد دعايـــة تســـويقية عـــن القـــيم بـــي إن 
القائــد يقــوم بمهمتــين أساســيتين وهمــاأ أنــ  فــرد أخالقــي داخــي المؤسســة، وقائــدإداري، 

و ــحذ هممهــم. لــذلك يعمــي علــى خدمــة المرؤوســين، واســتخرا  طاقــاتهم، ومــواهبهم، 
فهـو مطالـ  بتحويــي القـيم األخالقيـة فــي وجدانـ  وتفكيـره لتــنعكس إلـى سـلوك خــارجي 
والتــــزام بالصـــــدق واألمانـــــة والعــــدي، والحـــــرا، وغيرهـــــا مــــن الممارســـــات األخالقيـــــة 

 (.2012)عابدين، 
وللقائـــد التربــــوي فــــي القــــرن الحــــادي والع ـــرين جملــــة مــــن الوظــــائف أهمهــــا 

احترام القائد، واكسابهم السلوك الحميد وهـذا يـتم بـان يكـون القائـد  إكسا  الجماعة قيم
التربــوي قــدوة حســنة ألعضــاء الجماعــة، وكــذلك اكســابهم الســلوك التربــوي فــي ضــوء 
تعاليم الـدين ارسـالمي واللـوائح والقـوانين والعـادات المجتمعيـة المرغـو  فيهـا )عـو  

ئة مدرسية ناجحـة االهتمـام بإيجـاد (. كما أن المؤسسات الناجحة لخلق بي2013اهلل، 
ثقافة تربوية مدرسية ت ج  على االنضباط وتسـعى لتحقيقـ ، مـن خـالي أسـالي  منهـا 
ن ــرقكم التعــاون والحــوار والمحبــة والعفــو والتســامح وحــ  التجديــد والعمــي الجــاد فــي 

 (. 2011 المدرسة )حمودة،
ـــة، هــي ( بــان التنظيمـــات األخ2017( وثابــت )2017وقــد أكــد محمــد ) القي

ـــى القــــيم فـــي اتخـــاذ  مـــن أهـــم التحـــديات التـــي تواجـــ  منظمـــات اليـــوم، التـــي تركـــز عل
 اوأســـاليبً  االقـــرارات والمالحظـــة مـــن قبـــي المـــديرين. وتســـتخدم القيـــادة األخالقيـــة طرًقـــ

متنوعة لتعديي السلوك واالتجاهات غير المرغوبـة لـدى العـاملين ومـن أهمهـاأ العدالـة 
يقــــوم علـــى مـــا يدركــــ  ويــــ عر بـــ   انســـبيً  اعدالــــة التنظيميـــة مفهــــومً التنظيميـــة. وتعـــد  ال

، وتوزيــ  رجـات وارجــراءات داخـي المنظمـةالموظف من نزاهـة، وموضوعيـة في المخ
نهاء خدمـات العاملين.  ألعباء العمي، وا 
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الممارسـات العادلـة تجـاه المعلمـين علـى  الجيـدتنظيمـي المنـاخ ال كما يساعد 
موارد سواء كان بين اردارة والمعلمـين مـن جهـة أو المعلمـين مـ  بعضـهم في توزي  ال

هـــداف التنظيميـــة مـــن جهـــة أخـــرى، ربمـــا يكـــون مـــن األمـــور الحاســـمة فـــي تحقيـــق األ
 .بكفاءة وفاعلية

ووسيلة  ،ا للسلوك األخالقي للمديرولما كانت القيادة األخالقية ت كي انعكاسً 
تسعى لمعرفة الحالية ي وأخالقهم فإن الدراسة لالرتقاء بقيم أفراد المجتم  المدرس

درجة ممارسة القيـادة األخالقيـة لمديـري المـدارس الحكومية بمحافظة الداخلية 
 بسلطنة عمان وعالقتها بالعدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين.

 مشكلة الدراسة:
بين مديــر مما ال  ك في  إن االختالف قائم في ممارسات القيادة األخالقيـة 

وآخـــر؛ لتــــدخي الكثيــــر مــــن العوامـــي ال خصــــية، واالجتماعيــــة، والنفسيـــــة، والمزاجيـــــة 
للقــــائد، ممـــا يـــؤثر فـــي تطبيقـــ  للعدالــــة التنظيميــــة بـــين المرؤوســــين، وهـــذا قـــد يـــنعكس 

 تاثيره على العمليـة التعليميـة التعلميـة، سواء باريجـا  أم بالسل . 
لــيم بجهــود جبــارة فــي ســبيي تطــوير اردارة المدرســية تقــوم وزارة التربيــة والتعو 

فتعمــد علــى إقامــة الــدورات  ،ت مــن أجــي تحقيــق األهــداف المن ــودةفــي كافــة المجــاال
كما تهتم بتطبيق الم اري  التربوية التـي تعمـي  والم اغي التدريبية المتنوعة للمديرين،

ير وتقــــويم األداء علــــى رفــــ  كفــــاءة اردارة المدرســــية والتــــي مــــن أبرزهــــا نظــــام تطــــو 
الـــذي يتضـــمن الت ـــخيا العلمـــي الـــدقيق ألداء المدرســـة باســـتخدام أدوات ، المدرســـي

 ،والتعلـــيم ،للحكـــم علـــى كـــي المجـــاالت )الـــتعلم علميـــة مقننـــ  تجمـــ  بواســـطتها األدلـــة
( وفق معايير ومؤ رات موضوعة لكـي مجـاي لتحديـد نقـاط الضـعف واردارة المدرسية

ـــات التطـــوير مـــا تؤكـــده وثيقـــة فلســـفة التعلـــيم فـــي وهـــذا  (.2014 يصـــي،)الخر  وأولوي
( علــى منظومــة القــيم والســلوكيات، وتعزيــز الجانــ  األخالقــي، 2017ســلطنة عمــان )

والتربية االجتماعية، وترسيي القيم ارسالمية، وتقـدير القـيم ارنسـانية، وترسـيي مبـاد  
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ـــالمســـاواة، والعدالـــة، وفقـــا للنظـــام، والقـــانون، وتنميـــة القـــد  اوة اريجابيـــة، كونهـــا مفهوًم
 وممارسة مجتمعية، وترسيي أنماط السلوك اريجابية.

وعلى الرغم من االهتمام المتزايد الذي تولي  وزارة التربية والتعليم فـي سـلطنة 
ـــدوات والـــور   ــيم مــن خـــالي عقـــد المؤتمـــرات والن عمــان فــي االرتقــاء بمخرجــات التعل

وممارسـتهم  لمهـامهم ووظائفهــم  ،ن أجـي تنميـتهم مهنيـاالتـدريبية لقيـادات المـدارس، مـ
لحســني ال أن دراســات كــي مــن اإ ؛جديــدة، لتحقيــق الكفــاءة ارداريـــةارداريـــة باســالي  

( أ ــارت إلـــى وجــود جوانــ  مـــن الـــقصور فــي تطبيـــق 2014الخريصــي )و ( 2012)
ات وجــود إذ أوضــحت الدراســ ،بعــ  محــاور القيــادة األخالقيــة فــي المــدارس العمانيــة

األخالقي والوجـداني(، ومسـتوى العدالـة التنظيميـة لصـالح االلتزام الوظيفي )فروق في 
ممارسة محاور )احتـرام التنـو  والنزاهـة واألمانـة والمسـاواة وال ـفافية( بدرجـة و  ،ارناث

( فقد حصلت علـى المرتبـة الخامسـة، بدرجـة )احترام قيم الديمقراطية والثقة كبيرة،  أما
وأوصـــــت بــــإجراء دراســــات حـــــوي الممارســـــات الداعمـــــة للقيــــــادة  متوســـــطة.ممارســـــة 

ومـن خـالي التوافـق واالنسـجام بـين اهتمـام  .قية لمديري المدارس بسلطنة عماناألخال
المســـؤولين، فـــي كافـــة القطاعـــات والـــوزارات، واهتمـــام وزارة التربيـــة والتعلـــيم بســـلطنة 

ا م  الدراسـات السـابقة، التنظيميـة، وتما يً  عمان، بالجان  األخالقي وااللتزام بالعدالة
في مجاي القيادة األخالقيـة والعدالـة التنظيميـة، مـن حيـث األهميـة والنتـائج وانعكاسـها 
اريجـــابي علـــى الميـــدان التربـــوي، ومـــن خـــالي الممارســـة العمليـــة والحضـــور الميـــداني 

جــــود تنــــو  بــــين للباحثــــة مــــ  نخبــــة كبيــــرة مــــن الهيئــــة ارداريــــة والتدريســــية؛ تالحــــظ و 
ـــ ،المـــديرين فـــي ســـلوكهم، وتعـــاملهم ـــادة مـــديري  اواختالًف ــــدير قي ـــين المعلمـــين فـــي تق ب

 .وعالقة هذه السلوكيات بالعدالة التنظيمية ،رسهم، ومقـدار مراعـاتهم لحقوقهممدا
لوجـــود الم ـــكلة تـــم إجـــراء دراســـة اســـتطالعية علـــى عينـــة ع ـــوائية  اوتاكيـــدً 

( 20، وع ـرون )ا(معلًمـ20ومعلمـًة، مـنهم ع ـرون ) ا( معلًمـ40مكونة مـن أربعـين )
( فقــرة، 30معلمــًة. وقــد تــم تطــوير اســـتبيان لجمــ  البيانــات وقــد تكونــت مــن ثالثــين )

لدرجة ممارسة القيادة األخالقية لمديري المدارس الحكومية، وكانت األداة المسـتخدمة 
لقيــادة األخالقيــة، ذات تــدر  ثنــائي )نعــم، ال(، كمؤ ــر للتعــرف علــى درجــة ممارســة ا
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فــــي المـــــدارس التابعــــة لمحافظــــة الداخليــــة، وعالقتهــــا بالعدالــــة التنظيميــــة، وتوصــــلت 
، فـــــي ممارســـــة مـــــدراء المـــــدارس للقيـــــادة  الدراســــــة االستطالعيــــــة إلـــــى وجـــــود قصـــــور 

فـــي جانــــ  )تـــوز  إدارة المدرســــة الواجبـــات علــــى المعلمــــين  %70األخالقيـــة بنســــبة 
المعلمــين بــدون تحيــز(. أمــا )العالقــات ارنســانية وتعزيــز  بعدالــة وتوزيــ  المهــام بــين

، ممــا يؤكـــد أن %65العالقــة اريجابيـــة ومراعــاة الفـــروق الفرديــة( فقـــد جــاءت بنســـبة 
ـــات التـــي  ـــر مـــن األولوي ـــة( يعتب ـــة التنظيمي ـــة وعالقتهـــا بالعدال ـــادة األخالقي مجـــاي )القي

 ات في هذا المجاي. بحاجة إلى مزيد من الجهود والمتابعة والمزيد من الدراس
 التساؤل الرئيسي اآلتي:ومن هنا يمكن أن تصاغ م كلة الدراسة في 

ما درجة ممارسـة مديري المدارس في محافظة الداخليـة للقيادة األخالقيـة وعالقتها  -
 بالعدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين؟
 ويتفر  من  عدة أسئلة، على النحو اآلتيأ

ة مديري المدارس الحكومية بمحافظة الداخليـة للقيادة األخالقيـة ـ ما درجة ممارس1
 من وجهة نظر المعلمين؟

( بين α≤ 0.05ـ هي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )2
متوسط استجابة أفراد الدراسة، لدرجـة ممارسـة مديري المدارس الحكومية بمحافظة 

وجهة نظر المعلمين ُتعزى إلى متغيرات )النو ، الداخلية للقيادة األخالقية، من 
 والمؤهي العلمي، وسنوات الخبرة(؟

ـ ما درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية بمحافظة الداخلية للعدالة التنظيمية 3
 من وجهة نظر المعلمين؟ 

( α≤ 0.05ـ هي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)4
مدارس الحكومية بمحافظة الداخلية للعدالة التنظيمية من لدرجةممارسة مديري ال

 وسنوات الخبرة ؟ ،والمؤهي ،وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغيرات النو  االجتماعي
ـ هي توجد عالقة ذات دالل  إحصائية بين درجة ممارسة مديري المدارس 5

 يمية ؟الحكومية بمحافظة الداخلية للقيادة األخالقية ومستوى العدالة التنظ
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ما مدى إسهام درجات مقياس القيادة االخالقية في التنبؤ بدرجات مقياس  -6
 العدالة التنظيمية لدى عينة الدراسة؟

 أهميـة الدراسـة
 :وتنقسم األهمية إلى

 األهمية النظرية: 
ندرة الدراسات العمانية التي تناولت العـالقة بين القيادة األخالقية ومستوى  -

  .في التعليم األساسي العدالة التنظيميـة
تستمد الدراسة أهميتها من أهمية المحاور التي تتناولها في المجاي  -

ارداري، فالقيـادة األخالقيـة من األنماط الحديثة في القيادة، والعـدالة 
  .التنظيمية من األمور المهمة

 :األهمية التطبيقية 
، وسعيها إلى استجابة لتوجهات وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان -

 .تجويـد العمي التربوي والتعليمي
تسهم في توعية القيادات اردارية باهمية القيادة األخالقية في تحقيق  -

  .على تحقيق الرضا الوظيفي اإيجابً العدالة التنظيمية مما يؤثر 
سوف تساعد الدراسة صن ا  القرار في وزارة التعليم العالي على اعتماد  -

قية، وتدريبات ، ضمن برامجها المنفذة للقادة التربويين منهج القيادة األخال
 الجدد.

كما أنها سوف تسهم في رفد مكتبات السلطنة والعربية بهذا النو  من  -
 .األبحاث الحديثة في الساحة التربوية

رسة المديرين للقيادة تبصير القيادات اردارية بالجوان  اريجابية لمما -
 .لعدالة التنظيميةوانعكاس ذلك على ا األخالقية،

 مصطلحات الدراسة: 
 :القيادة األخالقية 
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االتجاهات الفعلية للسلوك، التي يختارها القـائد ارداري ويعمـي من خاللها داخي 
، 2018التنـظيم، وتعتبر ارطار العام الذي يحدد عالقاتـ  م  المرؤوسـين )حسنين، 

97.) 
الذي يؤثر في األْتَبا ؛ لتـحقيق درجـة ( بانها التاثير 64، 2010ويعرفها الطراونة )

يجاد المناخ المنتج، الذي يسوده التعامـي ضمن  عاليـة من الكفـاءة والفعـالية، وا 
 ارطار األخالقـي، ومما تسمح ب  القوانيـن واالنظمـة.

التاثير في المرؤوسين لتحقيق األهداف  ا على أنهاأوتعريف الباحثة لها إجرائيً 
 ظومة أخالقية.المرسومة ضمن من

 :العدالة التنظيميـة 
الطريقـة التي يطلق الفرد من خاللهـا الحكم على عدالـة األسـلو  الذي يستخدم  
المدير في التعامي مع  على المستويين الوظيفي وارنساني وهو مفهوم نسبي 

 (25، 2007 ويتحدد من خالي ما يدرك  الموظف من نزاهة وموضوعية. )وادي،
( بانهاأ إدراكات وم اعر العاملين للعدالة في مكان 183، 2003يبي )وعرفها العت

 العمي أو المكان المؤسسي.
التعريـف ارجـرائي للباحثـةأ درجـة إدراك المعلمين واحساسهم بالمساواة والعدي في 

جراءات العمي.  توزي  المهام والمسؤوليات وا 
 حدود الدراسة 

على معرفة درجة ممارسة القيادة  أ اقتصرت الدراسةالحدود الموضوعية -
األخالقية لمديري المدارس الحكومية بمحافظة الداخلية وعالقتها بالعدالة التنظيمية 

 .   من وجهة نظر المعلمين
 أ اقتصرت الدراسة على محافظة الداخلية في سلطنة عمان.الحدود المكانية -
لحكومية ومعلماتها، في اقتصرت الدراسة على معلمي المدارس ا الحدود البشرية: -

 محافظة الداخلية بسلطنة ُعمان.
 .م 2021/ 2020تم تطبيق الدراسة الميدانية أ الحدود الزمانية-
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 منهج الدراسة
استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي االرتباطي؛ كون  المنهج 
المناس  لطبيعة هذه الدراسة التي تستهدف الك ف عن وجود عالقة بين محوري 

جة ممارسة القيادة األخالقية لمديري المدارس الحكومية ومستوى العدالة در 
التنظيمية، إذ يعد هذا المنهج األكثر مناسبة للدراسة؛ لقيام  على جم  البيانات، 
يجاد قيمة تلك العالقة  لعدد من المتغيرات، وتحديد ما إذا كانت ثمة عالقة بينهما،وا 

 ( 2011امي االرتباط. )الجبوري، والتعبير عنها ب كي كمي من خالي مع
  عينة الدراسة:

( 699تم اختيار عينـة الدراسة بطريقـة ع وائيـة حيث بلغ حجـم العينة )
( من %8،73معلمـا ومعلمـة من جمي  مجتم  الدراسة، حيث  كلت العينة نسبة )

 ( العينة حس  متغيرات الدراسة.1مجتم  الدراسة ويوضح الجدوي رقم )
 (1جدوي )

 لعينة حس  متغيرات الدراسةا
 االجمالي المئوية% النسبة العدد المستوى المتغّير

  33،9 237 ذكر النوع
 
 
 

699 
 
 

 66،1 462 انثى
 5،9 41 دبلوم المؤهل

 89 622 بكالوريوس
 5،2 36 فاعلى ماجستير

 12،6 88 5-1 الخبرة الوظيفية
6-10 152 21،7 

 7،65 459 فاكثر سن  11
  مقياس الدراسة:

قامت الباحثة بعد الرجو  إلى األد  النظري والدراسات السابقة ذات الصلة 
بموضو  الدراسةبتطوير االستبانة المكونة من مقياسين لقياس القيادة األخالقية، 
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ولقياس العدالة التنظيمية، وذلك من أجي تحقيق أهداف الدراسة، وتكونت أداة 
 هيأ  ءالدراسة من ثالثة أجزا

 البيانات األساسية عن عينة الدراسة.-1
 مقياس القيادة األخالقية.  -2

للتعرف على درجة ممارسة القيادة األخالقية لمديري المدارس الحكومية تم 
نة بعد بلغ عدد فقرات االستباحيث الرجو  إلى ارطار النظري والدراسات السابقة، 

  .( فقرة25الحذف والتعديي )
 دالة التنظيميةمقياس الع -3

 ( فقرة تم توزيعها على ثالثة محاور 18تكونت االستبانة في صورتها النهائية من )
 صدق مقياسي الدراسة:

تم استخدام الصدق الظاهري أو ما يعرف بصدق المحكمين، حيث تم     
توزي  مقياسي الدراسة على مجموعة من المختصين، في مجاي اردارة التربوية في 

إذ تم تعديي المقياسين في ضوء ما أجم   ،ات األكاديمية بالسلطنةبع  المؤسس
 ( من المحكمين.%80علي  )

 ثبات المقياس:
للتاكد من ثبات األداة قامت الباحثة بتطبيقها على عينة من خار  عينة 

، حيث تم استخدام معامي كرو ا( فردً 30الدراسة األصلية، وكانت العينة مكونة من )
( ثبات أداتي 3والجدوي ) (2(،ويوضح الجدوي )Cronbac Alphaنباخ ألفا )

 الدراسة بمعادلة كرو نباخ ألفا لمحاور أداتي الدراسة وكذلك للمجمو  الكلي.
 
 
 (2جدوي )

 معامي الثبات لمحاور أداة الدراسة المتعل قة بالقيادة األخالقية
 معامل الثبات محاور األداة م
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 0،82 الثقة 1
 0،69 احترام التنو  2

 0،79 احترام قيم الديمقراطية 3
 0،71 ال فافية 4
 0،67 األمانة والنزاهة 5
 0،92 المـــــــــــــــــــــــــــــجموع الكلي   

 (3جدوي )
 معامي الثبات لمحاور أداة الدراسة المتعلقة بالعدالة التنظيمية

 الثبات معامي األداة محاور م
 0،77 التوزيعية العدالة 1
 0،84 ارجرائية العدالة 2
 0،93 التعامالت عدالة 3
 0،93  الكلي المـــــــــــــــــــــــــــــجمو   

يتضح من خالي الجدولين السابقين أن مقياسي الدراسة يتصفان بثبات جيد 
في المجمو  الكلي للفقرات، وعلى مستوى كي محور، مما يجعلهما صالحين 

 ة للدراسة.للتطبيق في العينة األصلي
 المعالجة اإلحصائية:

من أجي الضبط ارحصائي ألداة الدراسة ولتحليي النتائج استخدمت 
 ((SPSSالباحثة برنامج الرزمة ارحصائية في العلوم االجتماعية 

 
 

 ترحاتقوالم مناقشـة النتائـج والتوصيـات
 وذلك على النحو التالى:

 ولالنتائج المتعلقة بالسؤال األ  أوال: مناقشة
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ما درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية نا السؤاي األوي على اآلتيأ 
  بمحافظة الداخليـة للقيادة األخالقيـة من وجهة نظر المعلمين؟

درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية بمحافظة الداخليـة للقيادة يتبين أن 
كانت ضمن درجة  ةاألخالقيـة من وجهة نظر المعلمين بالنسبة لمحاور أداة الدراس

، والكبيرة، وبالنسبة للمجمو  الكلي كانت درجة ممارسة عينة االممارسة الكبيرة جدً 
الدراسة للقيادة االخالقية كبيرة،وترى الباحثة أن هذه النتيجة تعد إيجابية ومرضية؛ 

ارتفا  درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية بمحافظة الداخليـة ألنها ت ير إلى 
، وقد تعزى هذه النتيجة إلى تحلي مديري المدارس بالفضائي األخالقيـة للقيادة

  .تعاملهم م  العاملين في المدرسة األخالقية في
من منطلق إدراك القيادات المدرسية باهمية أيضَا قد تفسر هذه النتيجة و       

في رف  رضا ممارسة القيادة االخالقية؛ لما يترت  عليها من نتائج إيجابية، 
المعلمين، ودفعهم نحو التعاون م  مدير المدرسة؛ لما يجدوه من حسن تعاون، 

(، التي 2018دراسة العنزي )ومصلحة، وعدي في ظلها، وهذا ما أكدت عليها نتائج 
وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين القيادة األخالقية والرضا الوظيفي لدى أوضحت 

 ودراسة بالسين (،2014)لمطيري ( ودراسة ا2017المعلمين، ودراسة الثقفي)
(Paulsen, 2016 ) التي توصلت إلى أن القيادة األخالقية، التي يمارسها مديرو ،

المدارس تدعم  عور المعلمين بالت مكين في مجاي العمي ومجاي الفصي على حد 
 .((Pucic, 2012سواء، كما أكد هذا المعنى بوسك 

(، التي 2017ت م  نتائج دراسة الثقفي)ويتضح أن نتائج هذه الدراسة اتفق       
أظهرت وجود درجة ممارسة )كبيرة( للقيادة األخالقية لدى قادة المدارس، ودراسة 

(، التي أ ارت إلى أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في 2014المطيري)
(،التي 2014دولة الكويت للقيادة األخالقية كانت مرتفعة، ودراسة الخروصي )

ل ت إلى أن درجة توفر الممارسات الداعمة للقيادة األخالقية لمديري المدارس توص 
بسلطنة عمان كما تحددها معايير مجلس القيادة التربوية األمريكي كان بدرجة 
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(، التي 2013)كبيرة، من وجهة نظر الم رفين والمعلمين، ودراسة دراسة الهندي
بمحافظات غزة للقيادة األخالقية بي نت أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية 

كابوسوزوجلو و ا، كما توصلت دراسة توتوك كان مرتفعً 
(Toytok&Kapusuzoglu, 2016)،  الى أن مديري المدارس يمارسون سلوكيات

 القيادة األخالقية.
 أوسوف يتم مناق ة نتائج هذا السؤاي فيما ياتي

 المحور األول: الثقة:
مدارس الحكومية بمحافظة الداخليـة للقيادة يتضح أن درجة ممارسة مديري ال -

األخالقيـة من وجهة نظر المعلمين بالنسبة لعبارات محور الثقة، أنها كانت 
"يفو  بع  الصالحيات  ضمن درجة الممارسة الكبيرة، ويتبين أن العبارة أ

العبارةأ "ي رك المعلمين في إعداد الخطط المدرسية"؛ قد و للمعلمين المبدعين"، 
 .األولى، والثانية، في هذا المحورا على المرتبتين حصلت

ويمكن تفسير ذلك على أن  نتيجة ردراك المدير باهمية القيام بهذا  -
الممارسات؛ كونها ت عر المعلمين في المدرسة بمدى رعاية واهتمام المدير 
ن بآرائهم، ومقترحاتهم، وأفكارهم، وثقت  بقدراتهم، وامكاناتهم، وهذا بدوره يعزز م

 .دافعيتهم نحو العمي
 المحور الثاني: احترام التنوع:

يتضح أن درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية بمحافظة الداخليـة     
للقيادة األخالقيـة من وجهة نظر المعلمين، بالنسبة لعبارات محور احترام التنو ؛ 

يحترم جمي  رةأ "والكبيرة، ويتبين أن العبا ،اكانت ضمن درجة الممارسة الكبيرة جدً 
 . "املين مع  دون النظر لجنسياتهمالع

وقد يفسر ذلك نتيجة ردراك مدير المدرسة بان االختالف سنة كونية ربانية  
وأن عدم االعتراف باآلخر وبثقافت ، يفضي إلى إقصائ  وتهمي  ، وهذا  كي من 

لصرا ، كما أ كاي التمييز، الذي يؤجج م اعر الكراهية، التي هي فتيي للصدام وا
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من أ كاي التعالي والتكبر، وهو ما يؤدي إلى النفور من المدير  أن ذلك يمثي  كاًل 
 . كراهية بين العاملين في المدرسةون ر ال

 المحور الثالث: احترام قيم الديمقراطية:
يتضح أن درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية بمحافظة الداخليـة للقيادة 

ظر المعلمين بالنسبة لفقرات محور احترام قيم الديمقراطية األخالقيـة من وجهة ن
كانت ضمن درجة الممارسة الكبيرة، ويتبين أن الفقرةأ" يست ير المعلمين في األمور 
التي تعود بالنف  على المدرسة"، والفقرة " يتيح الفرصة للمعلمين للتعبير عن آرائهم 

بدرجة ممارسة  انية في هذا المحوربحرية" حصلتا على المرتبة األولى والمرتبة الث
كبيرة، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن إتاحة الفرصة للمعلمين لالستما  إلى آرائهم 

ات التي تتخذ على مستوى ومقترحاهم، ومناق تها؛ يرف  من نسبة نجا  القرار 
 . المدرسة

 المحور الرابع: الشفافية:
افظة الداخليـة يتضح أن درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية بمح

للقيادة األخالقيـة من وجهة نظر المعلمين بالنسبة لفقرات محور ال فافية كانت 
في  ، والكبيرة، ويتبين أن الفقرةأ " يناق  المعلماضمن درجة الممارسة الكبيرة جدً 

نقاط القوة والنقاط التي تحتا  إلى تطوير بعد الزيارة الصفية" حصلت على المرتبة 
جة ممارسة كبيرة، وقد يفس ر ذلك ردراك مدير المدرسة بان هذه األولى، وبدر 

ارجراء سوف يؤدي إلى قناعة المعلم ورضاه بما يقدم  ل  المدير من توجي  
األخطاء وار اد، وي عره بان المدير يهدف من زيارت  مصلحة العمي، وليس تصي د 

 .أو االنتقاد ل خا المعلم
 
 
 زاهة:المحور الخامس: األمانة والن 
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يتضح أن درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية بمحافظة الداخليـة 
للقيادة األخالقيـة من وجهة نظر المعلمين بالنسبة لفقرات محور األمانة والنزاهة 

، والكبيرة، والمتوسطة، ويتبين أن العبارة " اكانت ضمن درجة الممارسة الكبيرة جدً 
حصلت على المرتبة األولى،  ألصحابها " ينس  ارنجازات التي تحققها المدرسة

، وقد يفسر ذلك؛ بان  نتيجة ريمان المدير بمبدأ إعطاء اكبيرة جدً  وبدرجة ممارسة
من  اكي ذي حق حق ، وأن لكي مجتهد نصي ، كما إن هذه الممارسة تمثي اعترافً 

د  من مزيل  على اجهاده، وهذا يدفع  إلى  اقبي المدير بدور وفضي المجتهد وتقديرً 
 .الجد واالجتهاد والعطاء

 ثانيا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 
والذي ينا على اآلتيأ هي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية بمحافظة الداخليـة (α≤0.05 الداللة
ى لمتغيرات النو  االجتماعي، للقيادة األخالقيـة، من وجهة نظر المعلمين، تعز 

 والمؤهي العلمي، وسنوات الخبرة؟
 ولإلجابة عن هذا السؤاي سيتم مناق ة نتائج متغيرات الدراسة كما يليأ

 متغير النوع االجتماعي: -1
( وجود فروق ذات داللة احصائية 12) ت ير النتائج الموضحة في الجدوي

( لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية بمحافظة (α≤0.05 عند مستوى الداللة
لمتغير النو  في جمي   االداخليـة للقيادة األخالقيـة من وجهة نظر المعلمين تبعً 

محاور أداة الدراسة، إذ إن جمي  الفروق تتج  لصالح ارناث، وقد تعزى هذه 
التعامي األكثر إلى استخدام أسالي   النتيجة إلى أن ارناث بحكم طبيعتهن َيِمْلنَ 

 .ي تعاملهن م  المعلمات والطالباتومرونًة، ف الينً و  الطفً 
بالحرا على إثبات جدارتهن وتفوقهن في عملية  كما إنَّ معظمهنَّ يتَّصفن  

القيادة ب كي عام، وترى الباحثة أن  على الرغم من أن هذه النتيجة تتج  لصالحة 
دور المديرين الذكور في ممارسة القيادة إال أن ذلك ال يعني التقليي من  المديرات،
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وقد يرج  ذلك إلى طبيعة العمي بمدارس الذكور، وما يصادف  هؤالء  األخالقية،
أكثر حزما،  المديرين من م كالت ذات طبيعة خاصة، تتطل  منهم أن يكونوا

   وصرامة، في التعامي معها.
(، التي 2012وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة م  نتائج دراسة الحسني )

( أكثر التزاما 10-5ك فت أن المعلمات بمدارس التعليـم األسـاسي للصفوف )
بالوظيفة في البعدين األخالقي والوجداني، ومن جهة أخرى فقد اختلفت نتيجة هذه 

(، التي أظهرت عدم وجود فروق ذات 2018الدراسة م  نتائج دراسة الدجاني )
قية لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة في داللة، لدرجة ممارسة القيادة األخال

(، التي 2017)ودراسة الجعيثني  لمتغير الجنس، امحافظة العاصمة عم ان تبعً 
أوضحت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة مديري المدارس 

(، التي 2013االبتدائية للقيادة األخالقية ُتعزى لمتغير الجنس، ودراسة الهندي )
ت عدم وجود فروق دالة احصائيا لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بي ن

لمتغير الجنس سوى في مجاي العمي برو   ابمحافظات غزة، للقيادة األخالقية تبعً 
 ,Tuncay&Ramazan)رمزان و الفريق ولصالح الذكور، ودراسة موكاديروتونسي 

2017,Mukadder في ممارسة القيادة (، التي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة
 األخالقية لمديري المدارس من وجهة نظر المعلمين وفًقا لمتغير الجنس.

 المؤهل الدراسي:متغير -2
 ((α≤0.05يتبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة

لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية بمحافظة الداخليـة للقيادة األخالقيـة من 
لمتغير المؤهي العلمي، في جمي  محاور األداة، وقد ُيعزى  االمعلمين تبعً  وجهة نظر

ذلك إلى تقار  وت اب  بيئة، وظروف، واجراءات العمي، لدى جمي  القيادات 
المدرسية، بغ  النظر عن مؤهلهم العلمي، وقد يكون سب  ذلك أن القيادة 

مؤهي  عاي  أو غير على  األخالقية في المدرسة ال ترتبط بكون ال خا حاصاًل 
نما ترتبط بصورة أكبر بدرجة قناعة المدير بممارسة هذا األسلو  من  ذلك، وا 
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حتى يلمس وي عر العاملين في المدرسة بهذه الممارسة، من خالي تعامل   القيادة،
معهم، وطريقة تعاطي  م  األحداث اليومية في المدرسة، وقد اتفقت نتيجة هذه 

(، التي أوضحت عدم وجود فروق ذات داللة، 2018ي)الدراسة م  دراسة الدجان
لدرجة ممارسة القيادة األخالقية لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة، في محافظة 

 لمتغير المؤهي العلمي. االعاصمة عم ان، تبعً 
 متغير الخبرة:  -1
( (α≤0.05يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -

مديري المدارس الحكومية بمحافظة الداخليـة للقيادة األخالقيـة لدرجة ممارسة 
لمتغير سنوات الخبرة في جمي  محاور أداة  امن وجهة نظر المعلمين تبعً 
 .قيم الديمقراطية، ومحور ال فافيةالدراسة ما عدا محور احترام 

 ثالثا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
تيأ ما درجة ممارسة مديري المدارس نا السؤاي الثالث على اآل

 الحكومية بمحافظة الداخليـة للعدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين؟
يتبين أن درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية بمحافظة الداخليـة للعدالة 
التنظيمية من وجهة نظر المعلمين بالنسبة لمحاور األداة كانت ضمن درجة 

، والكبيرة، وبالنسبة للمجمو  الكلي كانت درجة الممارسة كبيرة، ادً الممارسة الكبيرة ج
وترى الباحثة إن هذه النتيجة تعدُّ في مجملها إيجابية، وهي تعب ر عن رضا المعلمين 
لممارسة مديري المدرس للعدالة التنظيمية، وقد تعزى هذه النتيجة ردراك مديري 

في رف  مستوى  اإيجابيً  اسوف يكون لها أثرً المدارس بان ممارستهم للعدالة التنظيمية 
 ى.مستوى ارنجاز واألداء المدرسي الرضا الوظيفي لدى المعلمين، وتحسين

( ودراسة القرني 2019) أ ارت نتائج دراسة المسعودي وعلى ذلك
لتا ،(2017) إلى وجود عالقة طردية موجبة بين أبعاد العدالة التنظيمية  اللتين توص 

(، التي أظهرت وجود عالقة 2017راق الوظيفي، ودراسة ال مري )وأبعاد االستغ
إيجابية بين ممارسة مديري مدارس المرحلة المتوسطة للعدالة التنظيمية والتمـاثي 
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(؛ التي بي نت وجود عالقة إيجابية 2014التنظيـمي لدى المعلميـن، ودراسة الخالدي )
ة والوالء التنظيمي المدارس الثانوي بين العدالة التنظيمية لدى مديري ادالة إحصائيً 
  .لدى معلميهم

بحس  كي محور من  يتم مناق ة نتائج هذا السؤاي )الثالث(وفيما ياتي س
 محاور األداة وذلك على النحو اآلتيأ

 المحور األول: العدالة التوزيعية:
يتضح من عبارات هذا المحور أن درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية 

داخليـة للعدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين ؛ كانت ضمن درجة بمحافظة ال
الممارسة الكبيرة، ويتبي ن أن العبارةأ " يراعي مدير المدرسة العدي في التعامي م  
إجازات المعلمين " حصلت على المرتبة األولى، وبدرجة ممارسة كبيرة، وقد يعلي 

تحقيق مبدأ العدي في إجراءات العمي  نتيجة ردراك مديري المدارس، بان ذلك، أن  
كما  يعدُّ من أهم واجباتهم، ومن خالل  ي عر المعلمون بالطمانينة، واألمن الوظيفي،

أن  يخلق فيهم رو  األسرة الواحدة المتماسكة في داخي المؤسسة التربوية، وتختفي 
 ب  ظواهر الصرا  والحسد بينهم. 

ة الصالحيات إلى المعلمين ويتضح أن العبارةأ "يفو  مدير المدرس
األكفاء" حصلت على المرتبة الثانية وبدرجة ممارسة كبيرة، وترى الباحثة أن تفوي  

اعتيادية لهؤالء المعلمين  الصالحيات للمعلمين األكفاء سوف يعطي محف زات غير
وي عرهم بالثقة والم اركة في تحمي المسؤولية، وتحويي اهتماماتهم الذاتية لتكون 

أساسيا من أهداف المدرسة، وهذا يتفق م  ما توصلت إلي  دراسة بالسين  اجزءً 
2016Paulsen,) كما يالحظ أن الفقرة " يتم م اركة المعلمين في اللجان ،
 .المختلفة بإنصاف"

 المحور الثاني: العدالة االجرائية:
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يتضح أن درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية بمحافظة الداخليـة 
تنظيمية من وجهة نظر المعلمين بالنسبة لفقرات محور العدالة االجرائية للعدالة ال

 .، والكبيرةالممارسة الكبيرة جدً كانت ضمن درجة ا
ويتبين أن الفقرة "يقوم مدير المدرسة بتطبيق القرارات اردارية على الجمي  

" حصلتا دون استثناء"، والفقرة " يبني مدير المدرسة القرارات على مبدأ عدم التحيز
، اعلى المرتبة األولى، والمرتبة الثانية، في هذا المحور، وبدرجة ممارسة كبيرة جدً 

وكبيرة، وقد يعزى ذلك إلى إدراك مدير المدرسة بان تطبيق القرارات اردارية على 
الجمي  دون استثناء أو تحيز، سوف ينمي لدي الموظفين احترام القانون والنظام 

م بالعدي والمساواة في تطبيق القانون، وهذا يتفق م  دراسة وااللتزام ب ، وي عره
(، التي أ ارت إلى وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين العدالة 2014الخالدي )

 التنظيمية لدى مديري المدارس والوالء التنظيمي لدى معلميهم.
 المحور الثالث: عدالة التعامالت:

لحكومية بمحافظة الداخليـة يتضح أن درجة ممارسة مديري المدارس ا
للعدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين بالنسبة لفقرات محور عدالة التعامالت 

، ويتبين أن الفقرة "يمتاز المدير بسعة اكانت ضمن درجة الممارسة الكبيرة جدً 
الصدر لمناق ة المعلمين فيما يتعلق بتقييم أدائهم"، والفقرة" يحترم مدير المدرسة 

اء المقترحة من المعلمين" حصلتا على المرتبة األولى والمرتبة الثانية في هذا اآلر 
وبدرجة ممارسة كبيرة جدا، وقد يعود ذلك إلى أن المدير من خالي اتبا   المحور،

هذه األسلو  في تعامل  م  المعلمين يستطي  أن يؤثر في المعلمين، ويحتويهم، 
(، التي 2015أكدت علي  دراسة إسكندر ) ويفر  عليهم احترام  وتقديره، وهذا ما

في تفادي  عور المعلم بارحباط، وعدم القدرة على  اأوضحت أن العدالة تلع  دورً 
، التي (Koc, Akcay&Akyol, 2016إ با  حاجات ، ودراسة كوك وأكاكيوأكيوي )

ك فت وجود عالقة سلبية، ومستويات منخفضة، بين أبعاد العدالة التنظيمية 
 لعنف المدرسي.وتصور ا

 رابعا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:
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والذي ينا على التاليأ هي توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       
( لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية بمحافظة الداخليـة (α≤0.05 الداللة

نو  االجتماعي، للعدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغيرات ال
والمؤهي، وسنوات الخبرة؟ ولإلجابة عن هذا السؤاي سيتم مناق ة نتائج متغيرات 

 الدراسة على النحو اآلتيأ
ت ير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة احصائية متغير النوع االجتماعي:  -1

( لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية بمحافظة (α≤0.05عند مستوى الداللة
لمتغير النو  في جمي   اداخليـة للعدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين تبعً ال

محاور أداة الدراسة، وكانت جمي  الفروق تتج  لصالح ارناث، وت ير هذه النتيجة 
نحو تطبيق العدالة التنظيمية، وربما يعود ذلك  إلى أن ارناث أكثر ممارسًة ومياًل 
بما يظهر  ن العمي ارداري بطريقة منظمة،إلى حرصهنَّ ال ديد على أن يكو 

جدارتهن وقدرتهن على القيادة، وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة م  دراسة الخالدي 
(، التي أوضحت وجود فرق ذات داللة إحصائية لدرجة تطبيق العدالة 2014)

التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة المفرق، تعزى ألثر الجنس في 
 .  المجاالت، وجاءت الفروق لصالح ارناثجمي
يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى المؤهل الدراسي:متغير -2

( لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية بمحافظة الداخليـة (α≤0.05 الداللة
لمتغير المؤهي العلمي في محوري  اللعدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمين تبعً 

في  االعدالة التنظيمية والعدالة ارجرائية، بينما يتضح وجود فروق دالة إحصائيً 
محور عدالة التعامالت ولصالح العينة أصحا  مؤهي الدبلوم، ومؤهي البكالوريوس، 
وقد ُيعزى ذلك إلى أن أصحا  المؤهالت األعلى؛ يتوقعون من القيادات المدرسية 

و  من القيادة، نتيجة لخبرتهم العلمية األكبر مستوى أعلى من الممارسة لهذا األسل
دراكهم باهمية ممارسة المدير لهذا األسلو  من القيادة وأثره اريجابي في رف   وا 
كفاءة وفاعلية العمي لدى المعلمين بالمدرسة، وربما ألن أصحا  المؤهالت العليا 
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الذي تقدير ي عرون ب يء من التقصير تجاههم، وأن إدارة المدرسة لم تمنحهم ال
 .يتناس  م  مؤهالتهم العلمية

 يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة متغير الخبرة: -3
0.05≥α) لدرجة ممارسة مديري المدارس الحكومية بمحافظة الداخليـة للعدالة )

اة لمتغير سنوات الخبرة في جمي  محاور أد االتنظيمية من وجهة نظر المعلمين تبعً 
(، وهذه النتيجة 0،05الدراسة؛ إذ كان مستوى الداللة في جمي  المحاور أكبر من )

ت ير إلى أن جمي  أصحا  الخبرة يتقاربون في تصوراتهم حوي درجة ممارسة 
مديري المدارس للعدالة التنظيمية وقد يعلي ذلك، بان  نتيجة لت اب  وتقار  بيئة 

  .العمي
 لقة بالسؤال الخامس:خامسا: مناقشة النتائج المتع

ينا السؤاي الخامس على اآلتيأ هي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين    
درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية بمحافظة الداخليـة للقيادة األخالقية ومستوى 

 العدالة التنظيمية؟
 بين جمي  محاور اإحصائيً  ويتضح من التحليي وجود عالقة ارتباطية دالة      

القيادة األخالقية ومحاور العدالة التنظيمية، ويظهر أن اتجاه هذه العالقة االرتباطية 
(، 0،82) ( و0،53) كانت جميها إيجابية، إذ تراو  معامي ارتباط بيرسون بين

ويعني ذلك أن  كلما ارتفعت درجة ممارسة مدير المدرسة للقيادة األخالقية أد ى ذلك 
الة التنظيمية، وترى الباحثة هذه النتيجة منطقية؛ ويعود إلى ارتفا   في مستوى العد

السب  في ذلك إلى أن ممارسة مدير المدرسة للقيادة األخالقية؛ يعني تمس ك  
بالمباد  والمنطلقات األساسية لجوهر األخالق،مثيأ المصداقية، واألمانة، واريثار، 

تائج هذه الدراسة ات فقت م  يتضح أن نكما والرحمة، والنزاهة، والكرامة، والعدالة، 
(، التي أظهرت وجود عالقة إيجابية ذات داللة 2018نتائج دراسة الدجاني )

إحصائية بين درجة القيادة األخالقية، وااللتزام التنظيمي، لدى مديري المدارس 
  .الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عم ان
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 دس:سادسا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السا
والذي ينا على اآلتيأ ما مدى إسهام درجات مقياس القيادة األخالقية     

 في التنبؤ بدرجات مقياس العدالة التنظيمية لدى عينة الدراسة؟
احترام قيم الديمقراطية، احترام التنو ، ) ويتضح أن المتغيرات المستقلة    

لتباين الحاصي في العدالة من ا (%69،5) ال فافية، األمانة والنزاهة( تفسرما نسبت 
التنظيمية، وهذه النتيجة تتفق م  ما أظهرت  نتائج دراسة توتوك وكابوسوزوجلو 

(Toytok&Kapusuzoglu, 2016) لت إلى أن القيادة األخالقية ، التي توص 
لمديري المدارس، هي مؤ ر قوي، للت نبؤ بالثقافة التنظيمية، وُيعزى ذلك إلى أن 

يؤدي  ألخالقيات العدالة، وأن الجم  بينهما متكاماًل  اتمثي نسيجً القيادة األخالقية 
إلى قيادة أخالقية متكاملة وثرية، فممارسة العدالة التنظيمية في مؤسساتنا التربوية 

بتعاليم ارسالم، ومباد  األخالق السامية  من حقوق المعلم، وهي ترتبط ايعدُّ حقً 
لة في تكافؤ الفرا والمساواة في التعامي القائمة على العدي ومراعاة مباد  العدا

بين المعلمين وعدم محاباة طرف على آخر، وهذا لن يتحقق إال م  وجود قيادة 
 .اوأسلوبً  اأخالقية تربوية فكرً 
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 : التوصيات اثالث

 توصي باآلتيأ بناء على ما توصلت إلي  الدراسة الحالية من نتائج، فإن الباحثة
دريبية، من خالي استضافة مختصين في رصد احتياجات المدير الت -

 الجوان  التي بحاجة الى تطويرها من أجي االرتقاء بمستويات األداء لدي .
استغالي برامج التواصي االجتماعي في التواصي م  أولياء األمور بصفة  -

 مستمرة فيما يتعلق بمستويات أبنائهم.
ي التربوي عقد لقاءات دورية ألولياء األمور لمناق ة مستجدات العم -

بالمدرسة، وما تنفذه من برامج وم اري ، وما تقدم  من رؤى ومقترحات 
 وما تحمل  من رسالة.

تعزيز ممارسات ومباد  القيادة األخالقية في إدارة المدارس بسلطنة عمان،  -
في اختيار المديرين وتعيينهم  اأساسيً  ابحيث تعتمد المعايير األخالقية معيارً 

 وترقيتهم.
ة قيمية ومباد  أخالقية للقيادة التربوية تالئم القيادات وض  منظوم -

 المدرسية بسلطنة عمان.
تطوير أسس عملية تقويم المديرين في ضوء العالقة بين ممارسات العدالة  -

 التنظيمية، والقيادة األخالقية.
ن ر ثقافة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس وتنمية الوعي بطرق  -

صورة متوازنة تساعد على تحفيز المعلمين ورف  وأسالي  ممارستها ب
 مستوى األداء لديهم.

منح مديري المدارس المزيد من الصالحيات، التي تمكنهم من ممارسة  -
 العدالة التنظيمية.
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 العربية: المراجع
 ن الكريم.آالقر  -
(. واق  ممارسة قادة المدارس الثانوية بمدينة 2018األحمري، عبد اهلل م ي  ) -

 3للقيادة األخالقية. رسالة دكتوراه من ورة. مجلة البحث العلمي في التربية، الريا 
(19.) 
العدالة التنظيميـة لدى مديري المدارس االبتدائيـة  (.2015إسكندر، ساجدة مراد ) -

وعالقتـها بال عور بارحباط من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، مجلة آدا  البصرة 
 .343ـ384(،69))جامعة البصرة( ـ العراق، 

 دليي حقوق الموظف وواجبات .. (2017األمانة العامة لمجلس الوزراء ) -
(. درجة ممارسة قادة المدارس االبتدائية في محافظة جدة 2018بادوود، عمر محمد ) -

للقيادة األخالقية من وجهة نظر المعلمين، مجلة العلوم التربوية والنفسية، المركز القومي 
 (2) 2ن،للبحوث، غزة، فلسطي

(. درجة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس 2016بركات، زياد أمين سعيد ) -
الحكومية في فلسطين من وجهة نظر المعلمين، مجلة الدراسات التربوية والنفسية 

 .145ـ120(،1)10 )جامعة القدس المفتوحة( ـ فلسطين،
عًمانأ دار أسامة للن ر (. سيكولوجيا اردارة المعاصرة، األردن ـ 2017ثابت، عادي ) -

 والتوزي .
(. القيادة األخالقية لقادة المدارس وعالقتها باألداء 2017الثقفي، طارق عيضة ) -

الوظيفي للمعلمين بالطائف، مجلة البحث العلمي في التربية، جامعة عين  مس، 
 (.18)10الطائف، 

لتنظيمية وعالقتها درجة ممارسة العدالة ا (.2015الجابر، ريم عبد الرحمن عبد اهلل ) -
بمستوى سلوك المواطنة التنظيمية بإدارات التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، 

 (.101) 4ماجستير من ورة، مجلة كلية التربية ببنها، مصر 
األخالقيات التنظيمية والمسؤولية االجتماعية في  (.2010جاد الر ، سيد محمد ) -

 عة قناة السويس، مصر.منظمات االعماي العصرية،جام
(. سيكولوجية الفرد في المجتم ، القاهرةأ دار األفاق 2011حسن، محمود  ماي ) -

 العربية.
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(. االلتزام الوظيفي لدى معلمي مدارس التعليـم االسـاسي 2012الحسني، خالد علي ) -
( وعالقت  بالعدالة التنظيمية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة 10-5للصفوف )

 لسلطان قابوس، سلطنة عمان.ا
عداد قادة الصف 2018حسنين، أحمد جابر ) - (. القيادة األخالقية ودورها في بناء وا 

 الثاني بالمنظمات العربية، األردن، عمانأ دار اليازوري العلمية للن ر والتوزي . 
(. التمكين وعالقت  ارداري والمناخ التنظيمي والعالقة بينهما 2015حسنين، منار ) -

لدى مديري المدارس الحكومية األساسية ومديراتها في  ماي الضفة الغربية من وجهات 
نظر المديرين أنفسهم. رسالة ماجستير غير من ورة. كلية الدراسات العليا، جامعة 

 النجا  الوطنيةأ نابلس، فلسطين.
البيت، (. أثر القيادة اربداعية في إدارة األزمات، جامعة آي 2018حمدي، خالد وليد ) -

 كلية االقتصاد والعلوم اردارية، األردن.
العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية  (.2014الخالدي، أسماء حمود علي ) -

في محافظة المفرق وعالقتها بالوالء التنظيمي للمعلمين في تلك المدارس، مجلة المنارة 
 .315-287 (،2)20للبحوث والدراسات )جامعة آي البيت(،

(. درجة توفر الممارسات الداعمة للقيادة األخالقية 2014لخروصي، محمد عبد اهلل )ا -
لمديري المدارس بسلطنة عمان كما تحددها معايير مجلس القيادة التربوية األمريكي، 

 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.
(. 2018بد القادر، الحربي، نايف ناف  )الديحاني، سلطان غال ، الكمالي، عبد اهلل ع -

 اردارة األخالقية في المؤسسات التعليمية، الكويتأ دار المسيلة للن ر والتوزي  
( العدالة التنظيمية السائدة لدى مديري المدارس بمحافظة 2014الزهراني، أحمد ) -
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